PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
Amb l’Informe anual d’activitats, volem palesar l’activitat del Consell Econòmic i Social, en aquest
cas corresponent a l’any 2009, a través de les actuacions dutes a terme.
Amb una ullada es pot posar de manifest que aquest ha estat un exercici molt fructífer,
especialment pel que fa a les tasques consultives, mantenint la línea creixent de l‘any passat, així
com en la culminació i publicació dels estudis que ja s’havien iniciat.
Voldria posar en valor que hem pogut dur a terme, amb l’ajut de la Direcció General de R+D+I, la
segona convocatòria del Premi d’investigació del CES, per fomentar la investigació en matèria
econòmica, social i laboral. El dia 3 de juny es van presentar les publicacions del primer Premi, el
projecte SINA (sobre la utilització de les TIC per persones amb discapacitats motores) i l’accèssit
(sobre el mercat de treball en el sector turístic de les Illes Balears).
Al llarg d’aquest exercici s’han presentat el Dictamen 7/2009 del CES sobre l’eficàcia del sistema
educatiu de les Illes Balears (dia 7 d’abril, a la seu del Parlament) i L’esport a les Illes Balears.
Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social (dia 20 d’octubre, a la seu de la UIB a Sa Riera).
En l’àmbit de col·laboració institucional es va signar (el dia 16 de febrer) un conveni de
col·laboració amb la Conselleria de Salut i Consum per a l’elaboració de l’estudi de diagnosi i
prognosi del sistema de salut i dels serveis sanitaris de les Illes Balears. També s’ha renovat el que ja
s’havia signat amb la Universitat de les Illes Balears que, a més de facilitar l’accés des del CES a
altres fons bibliogràfics de les Illes Balears, ha permès, al mateix temps, un augment de la capacitat
de catalogació arribant a la gens menyspreable xifra de 3.500 noves catalogacions.
Un element que em sembla una novetat remarcable és l’increment d’usuaris de la nostra web
institucional. Si en el 2008 foren 64.000 els visitants, l’any següent foren 142.000, la qual cosa
representa un increment del 120%.
Tot coincidint amb la Presidència balear de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, es va presentar (el dia
30 d’abril, a la seu de CaixaForum) el llibre corresponent a les II Jornades sobre l’Euroregió,
celebrades l’any anterior, amb els continguts, entre d’altres, de R+D+I i formació en el turisme i la
sostenibilitat i el medi ambient.
Finalment, assenyalar la presentació de la memòria del CES a Mallorca el dia 29 d’octubre, a
Menorca, el dia 20 de novembre, a Eivissa dia 26 el matí, i a Formentera el mateix dia 26 a la tarda,
amb una notable repercussió mediàtica del seu contingut, a nivell de cada illa.

Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social

4

